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Pojemniki Oil Safe z PE odpornego na UV. Duży otwór umożliwia szybkie opróżnienie i ułatwia czyszczenie. Podziałka i przeźroczyste
pojemniki ułatwiają szybką i prostą kontrolę poziomu cieczy.

POJEMNIKI OIL SAFE DO PRZECHOWYWANIA I PRZELEWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH

Duży otwór umożliwia szybkie opróżnienie i ułatwia czyszczenie. Podziałka i przeźroczyste
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pojemność: 1,5 litra pojemność: 2 litry pojemność: 3 litry pojemność: 5 litrów pojemność: 10 litrów

Pokrywa Oil Safe wyprodukowana w intensywnych kolorach 
w celu łatwej identyfikacji. Pokrywa i etykieta pojemnika mogą 
być oznaczone tym samym kolorem - pomoże to uniknąć pomyłek. 
Wygodna rączka do przenoszenia pojemnika.

MAGAZYNOWA POKRYWA OIL SAFE - ŁATWA W IDENTYFIKACJI

Pokrywa Oil Safe wyprodukowana w intensywnych kolorach 
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nr artykułów wg kolorów:

Pokrywa uniwersalna z dużym otworem umożliwia szybki i 
kontrolowany przepływ środków natłuszczających. Pasuje do
wszystkich pojemników i może być używana z pompą ręczną w po-
jemnikach 3,5 i 10 litrów.

UNIWERSALNA POKRYWA OIL SAFE - KONTROLOWANY PRZEPŁYW

Pokrywa uniwersalna z dużym otworem umożliwia szybki i 
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nr artykułów wg kolorów:

OIL SAFE®

System Oil Safe ma wiele zalet:
• pojemniki są przezroczyste z szerokimi otworami wlewu, dzięki czemu
wszelkie zanieczyszczenia mogą być łatwo widoczne i prawidłowo oczyszczone
• wykonane są z polietylenu HDPE i zawierają środki antystatyczne i stabilizatory UV
• zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia smarem i rozlewiskom substancji

Pojemniki Oil Safe służą głównie do smarowania (naoliwiania) różnych maszyn z ruchomymi częścia-
mi - od zwykłej kosiarki do ciężkich maszyn przemysłowych; od małych maszyn, do międzynarodo-
wych lotnisk; od kutrów rybackich do wielkich tankowców.

Pojemniki Oil Safe z PE odpornego na UV. Duży otwór umożliwia szybkie opróżnienie i ułatwia czyszczenie. Podziałka i przeźroczyste

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net92

SYSTEM OIL SAFE
POKRYWY OIL SAFE Z SZYJKĄ

infolinia: (68) 362 62 70

03

Uformowana tak, by stosować ją do napełniania środkiem sma-
rującym w trudno dostępnych przestrzeniach. Nadaje się najlepiej 
do olejów z niską gęstością < ISO 220.

POKRYWA OIL SAFE Z DŁUGĄ SZYJKĄ WLEWOWĄ

Uformowana tak, by stosować ją do napełniania środkiem sma-Uformowana tak, by stosować ją do napełniania środkiem sma-Uformowana tak, by stosować ją do napełniania środkiem sma-
 Nadaje się najlepiej  Nadaje się najlepiej  Nadaje się najlepiej 
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100309 100303100305

100307

100306

100301100300

100304

nr artykułów wg kolorów:

WYMIARY SZYJKI:
wewnątrz 13 mm / zewnątrz 16 mm

Pokrywa przeznaczona do stosowania w miejscach, gdzie wy-
magany jest duży przepływ cieczy smarujących i chroni zawartość 
przed zanieczyszczeniami.

POKRYWA OIL SAFE Z SZEROKĄ SZYJKĄ WLEWOWĄ

100502 100508

100509 100503100505

100507

100506

100501100500

100504

nr artykułów wg kolorów:

WYMIARY SZYJKI:
wewnątrz 24 mm / zewnątrz 29 mm

Pokrywa z krótką szyjką wlewową doskonale nadaje się do wy-
lewania oleju smarującego do małych otworów. Szyjka kontroluje 
przepływ i chroni zawartość przed zanieczyszczeniami.

POKRYWA OIL SAFE Z KRÓTKĄ SZYJKĄ WLEWOWĄ

100402 100408

100409 100403100405

100407

100406

100401100400

100404

nr artykułów wg kolorów:

WYMIARY SZYJKI:
wewnątrz 7 mm / zewnątrz 10 mm
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POMPA RĘCZNA OIL SAFE

Elastyczne podłączenie węży do ciasnych i trudno dostępnych 
przestrzeni. Wąż można wyregulować do żądanej długości. Wąż krótki 
Oil Safe pasuje do pokrywy z krótką szyjką. Wąż elastyczny Oil Safe pasuje 
do pokrywy z regulowaną szyjką.

WĘŻE OIL SAFE

Elastyczne podłączenie węży do ciasnych i trudno dostępnych 

Pompa ręczna pompuje ok. 1 L przy 14 naciskach. Pasuje do 
pokrywy uniwersalnej Oil Safe i do pojemników 3,5 i 10 litrów. 
Dostarczana z wężem odprowadzającym i rączką. *Pompa ręczna dostar-
czana bez pokrywy i pojemnika.

nr artykułu: 102000

nr artykułu: 102021

nr artykułu: 102020

nr artykułu wymiary

102021 wewnątrz 23 mm zewnątrz 27 mm długość 265 mm

102020 wewnątrz 9 mm zewnątrz 13 mm długość 305 mm


